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Dunaszerdahely Város 2018/4. sz. (2018.02.20.) általános érvényű rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2017/5. sz. általános 

érvényű rendelete a Dunaszerdahelyi Szociális Központban nyújtott 

szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltatások 

költségtérítésének módjáról és mértékéről 

 

 

 

  

  

    

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2018.02.20-i testületi ülésén hozta. Az 

általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal 

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2017.02.05-én lett közzé téve.  

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján 

2018.02.28-án lett közzé téve.  

Ezen általános érvényű rendelet 2018.03.15-én lépett hatályba. 

 

  



Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (1) 

bekezdése, a szociális szolgáltatásokról szóló 2008. évi 448. törvény és a vállalkozásokról szóló 

1991. évi 455. törvény és későbbi módosításaik alapján a következő rendeletet alkotja: 

  

 

Dunaszerdahely Város 2018/4. sz. (2018.02.20.) általános  érvényű rendelete, amellyel 

módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2017/5. sz. általános érvényű rendelete 

a Dunaszerdahelyi Szociális Központban nyújtott szociális szolgáltatások terjedelméről 

és feltételeiről, és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról és mértékéről 

 

I. 

Dunaszerdahely Város 2017/5. sz. általános érvényű rendelete a Dunaszerdahelyi Szociális 

Központban nyújtott szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltatások 

költségtérítésének módjáról és mértékéről a következőképpen módosul és egészül ki: 

 

1. A rendelet teljes szövegében a „bölcsőde” kifejezés helyre a „gyermekeket gondozó 

intézmény” kifejezés kerül. 

  

2. A V. cikk (3) bekezdés b) pontjában az eddigi 1. alpont megszüntetésre kerül és helyére az 

eddigi 2. pont kerül.  

 

3. A VI. cikk (1) bekezdésben a „gyermekről azon naptári év végéig gondoskodnak, amelyben 

a gyermek betölti harmadik életévét” kifejezés helyére a „harmadik év betöltéséig” kifejezés 

kerül. 

 

4. A VI. cikk (2) bekezdés következőképpen módosul: 

„A három éven aluli gyermekeket gondozó intézmény a gyermek harmadik életévének 

betöltéséig gyermekgondozási szolgáltatást nyújt, azon szülőknek vagy a bírósági döntés 

alapján a gyermek személyes gondozását ellátó természetes személyeknek is, akik önmaguk 

vagy családjuk segítségével az alábbi okok miatt nem tudják biztosítani a személyes 

gondoskodást: 

a) a szülő vagy a bírósági döntés alapján a gyermek személyes gondozását ellátó természetes 

személy betegsége, sérülése vagy gyógykezelése, vagy az egyik szülő halála, 

b) a gyermek anyja a vagy a bírósági döntés alapján a gyermek személyes gondozását ellátó nő 

szülése,  

c) legalább három gyermek születése egyidejűleg, vagy két gyermek vagy több gyermek 

születése két év leforgása alatt, mégpedig a legfiatalabb gyermek három éves koráig, 

és nem állnak fenn egyéb okok, amelyek miatt szükséges lenne a gyermek érdekében 

különleges szabályozás szerint eljárni. 

 

5. A VI. cikk a (2) bekezdés után új (3) bekezdés kerül: 

„A három éven aluli gyermekeket gondozó intézmény a gyermekgondozást közvetlenül a 

gyermek harmadik életévének betöltését követő augusztus 31-ig nyújt.”  

 

6. A VII. cikk a (3) bekezdés e) pontjában a „szolgáltatások” kifejezés után a következő új 

kifejezés kerül: 



„a nappali ellátóban munkaidőben nyújtott szociális szolgáltatások ideje is” 

 

7. A VII. cikk (5) bekezdés következő e) ponttal egészül ki: 

„e) a szociális szolgáltatás címzettje jelentős indok hiányában, nem veszi igénybe a szociális 

szolgáltatást egymást követő 6 hónapon keresztül, jelentős indoknak számít főként az 

egészségügyi intézményben való tartózkodás.” 

 

 

II.  

 

Ez a rendelet a Városi Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. napon lép 

hatályba.  

 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2018.02.20. 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

     polgármester 

  

 

 


